
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data maka dapat diambil suatu

kesimpulan sebagai berikut ;

1. Etika guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran di

Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru dikatagori baik. Secara

kuantitatif persentase diperoleh skor 76,62%. Hal tersebut termasuk pada

kategori 61%-80% ( Baik )

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika guru Pendidikan Agama Islam

dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai

Pekanbaru adalah :

a. Faktor persepsi guru yang baik tentang etika mengajar.

b. Faktor Latar belakang pendidikan guru yang mendukung.

c. Faktor adanya supervisi atau pengawasan kepala sekolah.

d. Faktor lingkungan masyarakat yang mendukung.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Etika Guru

Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah

Kejuruan Kansai Pekanbaru, maka peneliti ingin memberikan saran-saran

sebagai berikut :

1. Kepada guru yang mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

guru-guru lainnya yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai
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Pekanbaru, diharapkan untuk meningkatkan lagi etika dalam proses

pembelajaran, agar benar-benar dapat terlaksana tugas mendidik dan

mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para siswa/i sehingga

tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

2. Para guru Pendidikan Agama Islam diharapkan selalu mengucapkan salam

ketika memasuki kelas dan keluar kelas saat diakhir pembelajaran, jangan

pernah menguap di dalam kelas, tidak sering memainkan Handphone disaat

mengajar, serta membaca doa ketika mengawali pelajaran dan

mengakhirkan proses pembelajaran, karena berdasarkan penelitian penulis

melalui observasi guru jarang mengucapkan salam ketika memasuki kelas

dan keluar kelas saat diakhir pembelajaran, serta membaca doa ketika

mengawali pelajaran dan mengakhirkan proses pembelajaran. Hal ini akan

berdampak kan kurang baik bagi perkembangan perserta didik dan kurang

minat  perserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

3. Kepada calon seorang guru atau tenaga pendidik, menjadi seorang

pendidik, maka diharapkan agar terlebih dahulu menguasi dan mendalami

etika guru khususnya dalam proses pembelajaraan.

4. Kepada penelitian selanjutnya disarankan bagi yang akan meneliti tentang

etika guru pada masa-masa mendatang hendaknya mampu menghasilkan

karya tulis yang lebih baik. dan banyak membaca buku referensi yang

berkaitan tentang etika guru, supaya bermanfaat bagi para pembaca.

Demikianlah hasil penelitian yang penulis sajikan namun masih

banyak kekurangan dan kelemahan yang dapat dalam penelitian ini, untuk



itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi

kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri sambil berdoa

dan mengharapkan ridhonya, taufik dan hidayat_Nya. Terima Kasih.


